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EEN BIJZONDER 2017 …
LIEVE VRIENDEN,
Wat een jaar ligt er achter ons.
Wij zullen ons 2017 nog lang
heugen! Verhuizen van dorp
naar stad, vrijwel volledig
leven van giften, de lokale ICF
overdragen en voor een
landelijk netwerk van interculturele kerken aan de slag.
Het voelt een beetje aan als
winter: ondergronds gebeurt
er van alles, maar daar is tot
nog toe niet zoveel zichtbaar
van. We hebben onszelf ten
doel gesteld dit seizoen toe te
laten. Eerst maar eens landen
in Rotterdam, onze weg vinden
in het nieuwe werk en
genieten van wat God geeft.
Ondertussen openstaan voor
Zijn leiding. Zetten we onze
missie
onder
moslims,
migranten en medelanders
voort in de buurt waar we
wonen, of gaan we ons richten
op de Turkse gemeenschap?
En vanuit welke basis willen we
dan aan de slag: Licht op Zuid,
LEEF of een andere gemeente?

Op 17 februari hopen we
een sponsordiner te
organiseren. Save the date!

Wat Paulus schrijft aan de kerk in Korinte helpt ons enorm. Hij zegt: Daarom
mijn geliefde broeders, wees in het werk van de Heer, standvastig,
onwankelbaar en altijd overvloedig, in de wetenschap dat uw inspanning
niet tevergeefs is in de Heer. Dus niet: wees in het werk, maar in het werk
van de Heer. Dat vraagt gebedsoverleg: waar bent U mee bezig en hoe
kunnen wij mee-werken? Het risico is groot dat we los van Hem gaan leven
en daarom die oproep om vasthoudend Zijn nabijheid te zoeken. Dat vraagt
ook inspanning; het gebruikte woord kopos betekent zware moeite. De
belofte is groots: de zo verrichte arbeid zal niet nutteloos zijn, maar vrucht
afwerpen. Daarom richten we ons in deze spreekwoordelijke winter op de
grote Tuinman, die de grond bewerkt, zaait en doet ontkiemen. We zijn
benieuwd wat het voorjaar brengt in Bloemhof op Zuid! Blijven jullie
betrokken in gebed en meeleven?

REAGEREN? GRAAG!
Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg,
abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC
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NIEUWS VAN HET ABC
Afgelopen najaar vergaderden we als achterbancomité. Voorheen deden we dat bij Hans en
Carolien thuis, nu ergens in Veenendaal. Zij waren
er vanuit Rotterdam op afstand bij. Wij achter de
tafel en zij op de tafel, hun gezichten in beeld via de
laptop. We skypten.
Allerlei punten kwamen aan de orde, zo ook de
financiën. Ik had gerekend, geteld en mijn conclusie
getrokken: voor het jaar 2017 verwachtte ik dat Hans
en Carolien € 4.000 minder zouden ontvangen dan
de begroting aangaf. We spraken af dat ik een stukje
voor de winternieuwsbrief zou aanleveren met de
vraag of jullie in december aan Hans en Carolien
wilden denken. We zouden de nieuwsbrief hiermee
laten beginnen om de urgentie aan te geven.

Tijdens de klus- en kletsweken hebben vele
handen het werk lichter gemaakt.
Ontzettend dankbaar voor alle goede zorgen van
familie en vrienden!

Een maand later spreken Hans en Carolien iemand
die in voorgaande jaren had bijgedragen aan het
werk. Hij vroeg zich hardop af of hij in 2017 al wel
een bijdrage had gedaan. Hans verwees hem naar
mij en ik heb contact met hem opgenomen. Hij vroeg
naar de stand van zaken wat financiën betreft en ik
vertelde over het te verwachten tekort van € 4.000.
Hij reageerde direct en zei dat hij het tekort voor
2017 wilde aanvullen. En zo gebeurde!
Wij zijn ontzettend blij en danken onze grote God
dat er voor 2017 voldoende is binnengekomen voor
Hans en Carolien om te kunnen leven en hun werk
te kunnen doen. Ter uitbreiding van Zijn Koninkrijk!
Petra de Bruijn,
penningmeester

BEDANKT IEDEREEN ...
... voor betrokkenheid in gaven en gebeden.
God zegene jullie in het nieuwe jaar 2018.
Geniet van de feestdagen en tot gauw!

Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37
onder vermelding van ‘project Rotterdam’; ze zijn dus aftrekbaar.

